
  

 

 

Bildningsförvaltningen     Dnr BN 2019/451 

FÖRSKOLAN 

Förskolan är en egen skolform.  

Den styrs bl.a. av Skollagen och Läroplanen för förskolan  

 

För vem finns förskolan? 

 Alla barn 1-5 år 

 Vid behov kan man få gå kvar ytterligare ett år 

 

Ansökan & köregler 

 Ansökan görs via e-tjänst. 

 Man kan anmäla önskemål om plats när barnet är nyfött. 

 Kötiden börjar räknas tidigast fyra (4) månader (garantitid) innan önskat startdatum 

 

Allmän förskola  

 Är till för alla 3-5-åringar fr.o.m. september det år barnet fyller tre år 

 Är avgiftsfri 15 timmar per vecka 

 Följer grundskolans läsår 

 Barnet är ledigt alla skollov 

 

Önskemål om placering 

 Plats erbjuds så nära som möjligt, som man önskat  

 Om man inte får önskad placering, men tackar ja, får man stå kvar i kö till önskad 

förskola eller geografiskt förskole-område. 

o Byte mellan geografiska förskole-områden erbjuds när plats finns 

o Byte inom geografiskt förskole-område erbjuds endast i augusti 

 Tackar man nej, kan man välja att stå kvar i kö, men garantitiden flyttas fram fyra (4) 

månader 

 Svarar man inte alls, plockas kö-ansökan bort. 

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/overview/41
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Vid placering tas hänsyn till 

 Ansökningsdatum och önskat startdatum 

 Ködatum (tidigast fyra (4) månader innan önskat startdatum) 

 Barnets ålder (äldst barn går först) 

 

Förtur 

 Barn som behöver särskilt stöd ska snabbt erbjudas plats  

 Syskon har förtur till samma enhet som äldre syskon, om det finns plats 

 

Introduktion 

 Introduktionen är viktig för barnet 

 Vårdnadshavare behöver vika tid för denna period 

 Förskolan och vårdnadshavaren planerar tillsammans 

Vid byte av förskola:  

 Om vårdnadshavares vill byta, ansvarar vårdnadshavaren för den nya introduktionen 

 Vid förändrad organisation ansvarar verksamheten för övergången 

 

Öppettider 

 Anpassas efter barnens scheman, max 06:00 – 18:30 

 Man kan behöva lämna intyg från arbetsgivare eller skola 

 Under sommaröppet (fyra veckor i juli) och runt jul/nyår: 

o Är förskolan öppen bara för de som arbetar eller studerar 

o Är färre förskolor öppna 

 Tre (3) kompetensutvecklingsdagar är färre förskolor öppna 

 

Schema 

 Barnets tider ska läggas in i Tempus i god tid 

 Arbets-/studietid + restid + tid för lämning och hämtning 

 Vid sen ändring måste man prata med förskolan  

 

https://home.tempusinfo.se/tempusHome/#provider=85&loc=61


  

 

Inkomstuppgift och avgift 

 Information om hushållets sammanlagda inkomst lämnas via e-tjänst  

(Om man inte lämnar uppgiften, får man betala maxavgift) 

 Hushåll= ensamstående och makar 

 Makar = två vuxna som lever tillsammans  

 Om familjebilden ändras så görs detta enklast via e-tjänsten 

 Man betalar barnomsorgsavgift varje månad. Man kan se hur stor avgiften blir här. 

 

Arbetande och studerande 

 Schema läggs utifrån arbets-/studietid + rimlig restid 

 

Föräldraledig eller arbetssökande 

 Barnet har rätt till 15 timmar per vecka 

 Man betalar för platsen utom vid ”Allmän förskola”  

 Den som får arbete har möjlighet att öka barnets tid på förskolan  

 

Vårdnadshavaren är sjuk 

 Vid ”Allmän förskola” ändras inte schemat 

 Annars följs grundschemat, max kl. 9-15 

 Vid behov kan rektor ta annat beslut  

 

Vårdnadshavare som inte arbetar (inte sjuk, föräldraledig eller arbetssökande) 

 Barnet har rätt till 15 timmar per vecka 

 Vid behov kan rektor ta annat beslut 

 

 
 
 

Detta är en sammanfattning av Kramfors kommuns regler för förskolan. 

Den fullständiga riktlinjen hittar du här 

 

 

 

https://www.kramfors.se/download/18.ccac34b16f1aa3289937e1e/1577961769475/191204%20Riktlinje%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20fritidshem%20och%20annan%20pedagogisk%20verksamhet%20med%20l%C3%A4nkar.pdf

